
 

  

 

 

 

Zápis o průběhu setkání partnerů 

 

„Pracovní setkání MAS a partnerů Celostátní sítě pro venkov Liberecký kraj“  

Dne 29.10.2013 se v rámci činnosti CSV Liberecký kraj konalo v zasedací místnosti MZe, 

č. 017, U Nisy 745/6a, Liberec - setkání MAS a CSV Liberecký kraj.  

Přítomni - viz prezenční listina. 

Omluveni: p. Jeníček (MAS Turnovsko), Ing. J. Ševčíková (SZIF, MZe Česká Lípa),  

M. Plichtová (SZIF,  MZe Semily). 

 

 
Řádný program:  

1. Vyhodnocení akce – „Propagace života na venkově, soutěž Vesnice roku" - vyhodnocení 

akce z pohledu pořadatele: Bc. Vlasta Pavlíková (SZIF, MZe) 

2. Vyhodnocení akce – Exkurze za příklady dobré práce „Tváře Libereckého kraje“  - 

vyhodnocení akce z pohledu pořadatele a MAS, navržení návštěv projektů a míst pro další 

ročník, dle požadavků účastníků: Bc. Vlasta Pavlíková (SZIF, MZe), zástupci MAS 

3. Plánování a diskuze k Akčnímu plánu CSV pro rok 2014 

4. Informace z výboru Národní sítě MAS: PhDr. Jitka Doubnerová, pí Romana Zemanová 

(Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko) 

5. Zpráva z konference Venkov 2013: PhDr. Jitka Doubnerová, pí Romana Zemanová (Místní 

akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko) 

6. Informace k „Regionální potravině“ – prohloubení spolupráce s MAS: pí Vladimíra 

Pachlová, Regionální agrární rada Liberecký kraj) 

7. Panelová diskuze – Jakým způsobem motivovat místní aktivitu obyvatel jednotlivých obcí 

nebo potencionálních návštěvníků na území MAS Libereckého kraje: Česká zemědělská 

univerzita v Praze, PEF, Ing. Gabriela Antošová 

8. Problematika tvorby „Integrovaných strategií rozvoje území“ 

9. Různé, diskuze, závěr 
 

 

Průběh pracovního setkání: 

1/ Vyhodnocení akce CSV Liberecký kraj – „Propagace života na venkově, soutěž Vesnice roku“ 

Dne 30.9.2013 se konal pod záštitou paní Ivany Hujerové, členky rady kraje v zastupitelském sále 

Krajského úřadu Libereckého kraje seminář „Propagace života na venkově, soutěž Vesnice roku“. 

Na semináři se svými příspěvky vystoupili hodnotitelé soutěže, ale i zástupce obcí, které byly 

v letošním ročníku soutěže oceněny stuhou či diplomem. Semináře se zúčastnilo celkem 37 lidí. 

Převážnou část tvořili zástupci obcí, které se této soutěže již v minulosti zúčastnili. Zástupců 

z obcí, které se ještě soutěže Vesnice roku ještě neúčastnili, bylo velice málo. Na tento seminář  

navazovala exkurze, a to 1.10.2013. V rámci exkurze byly navštíveny 4 obce, které v letošním 

ročníku soutěže Vesnice roku obdržely stuhy, a to Záhoří, Pulečný, Rádlo a Nová Ves nad Nisou. 

Exkurze se zúčastnilo 27 osob. Seminář i exkurze byli účastníky hodnocené jako velmi dobré. 

 

2/Vyhodnocení akce CSV Liberecký kraj – Exkurze “Tváře Libereckého kraje“ – prezentace     

    projektů financovaných  PRV a dalších dotačních titulů - exkurze proběhly ve 3 dnech, a to  

   25.9., 8.10. a 22.10.2013.  Celkem se exkurzí zúčastnilo 78 osob. Každý účastník exkurze obdržel  

   dotazník, ty byly vyhodnoceny s tímto závěrem:  

- spokojenost účastníků s vybranými, navštívenými projekty 

 



 

  

 

- návrh na další ročník akce – navštívit projekty a místa, kdy se obce účastnili soutěže Vesnice  

  roku, regionální produkty, zemědělské subjekty. 

 

3/ Plánování a diskuze k Akčnímu plánu CSV pro rok 2014 

 Seznámení s návrhem plánovaných akcí, akce v omezeném rozsahu. 

 Návrh:   2. čtvrtletí 2014 (duben) / 3x regionální školení k zemědělským dotacím 

   3. čtvrtletí 2014 (září-říjen) – exkurze Tváře Libereckého kraje 

                Během roku – 3x setkání partnerů 

 Předpokládané náklady, celkem Kč 135.000,-- 

   

 4/ Informace z výboru Národní sítě MAS  
a) Příspěvek na vyjednávání (dar): vyjednávání pokračuje při jednáních o operačních programech, 

informace o stavu byly součástí zápisu z jednání výboru. 4 MAS z LK souhlasily, ostatní se 

nevyslovily. Vazbu na příspěvek může mít poskytnutí některých podkladů pro ISRÚ, které NS 

MAS ČR pro MAS zajistí. 

b) Účast na výstavě Země živitelka 2014: na celostátní úrovni je nutné vyjasnit podmínky účasti 

(finanční, organizační, podoba prezentace), lze pouze s podporou CSV. MAS LK navrhují, že 

budou prezentovat Liberecký kraj, neobejdou se však bez příspěvku ze strany Libereckého kraje 

(zatím nedostal podklady - přehled nákladů).  

RAR LK a KIS   navrhuje společnou prezentaci (Regionální potraviny). 

Další společná prezentace v roce 2014 bude zřejmě pouze na výstavě Euroregion Tour  

v Jablonci nad Nisou (bezplatná), 21.-23.3.2014. 

3) NSMASČR vyjednala poskytnutí analytických dat od ČSÚ, pro všechny MAS (pro konkrétní 

území), na základě individuálních smluv s MAS. MAS nebudou oprávněny poskytnout data dále, 

mohou je využít jen pro vlastní ISRÚ. 

4) Výbor vyzve kraje k podání nabídek na uspořádání valné hromady NSMAS v termínu  

12. - 13.3.2014. MAS LK nabídku nepodají. 

5) Připomínky k návrhu stanov NSMAS (výbor žádá pracovní skupinu o přepracování tak, aby 

byly v souladu s novým OZ): JD rozešle návrh k připomínkám a shrnutí pak zašle vedoucí pracovní 

skupiny 

6) Spolupráce MAS a SMO (projekt OPLZZ) - Tanvaldsko a Frýdlantsko se neúčastní 

(mikroregiony se k projektu nepřipojily), Brána do Českého ráje spolupracuje, Přiďte pobejt 

částečně (1 pracovník na část úvazku), u ostatních MAS zatím nejasné. 

 

5/ Zpráva z konference Venkov 2013 

    Konference v Hranicích na Moravě byla zajímavá, přínosná (přestože pro praktické činnost MAS   

    znovu vyplynulo, že v jednáních o programech na období 2014-20 je značné zpoždění a že pravidla     

    zatím nejsou jasná) a profesionálně zorganizovaná. 

    MAS LK obdržely neformální nabídku uspořádat konferenci v roce 2015, s návrhem na místo    

    konání v Lázních Libverda a Hejnicích (MASiF). Podrobnější podmínky, rozpočet a jeho krytí  

    budou upřesněny, na rozhodnutí je zatím dost času. 

 

6/ Informace k „Regionální potravině“ 

MAS byla nabídnuta možnost širší spolupráce mezi MAS a APIC, které je nositelem statutu 

Krajského informačního střediska, na vzájemné šíření informací prostřednictvím webových stránek 

MAS a  www.apic.cz .  

Bylo poděkováno  za šíření informací,  týkající se soutěže „ Regionální potravina“ prostřednictvím 

MAS, mezi regionální výrobce a žádost o spolupráci  i v příštím roce. Byl podán návrh na tvorbu 

společné prezentaci  k výstavě Země živitelka. 

 

7/ Panelová diskuze - Jakým způsobem motivovat místní aktivitu obyvatel jednotlivých obcí   

     nebo potencionálních návštěvníků na území MAS Libereckého kraje. Ing. G. Antošová, ČZU –  

     provádí v Libereckém kraji výzkum cestovního ruchu v Libereckém kraji. Seznámila přítomné se  

    



 

  

 

    svými postřehy, částečně i s daty, které nasbírala v Libereckém kraji od účastníků exkurzí, výstav  

    a dalších společenských a kulturních akcí. V diskuzi zaznělo mnoho reakcí na předložené postřehy.     

    Ty se týkaly převážně praxe a limitů a dalších omezení, které se vztahují k regionu a odvětví  

    cestovního ruchu.  

 

8/ Problematika tvorby „Integrovaných strategií rozvoje území“ 

Liberecký kraj podpořil MAS při zpracování těchto strategií (ARR dostala od LK dotaci, která je 

určena na zpracování těchto dokumentů, jednotlivé MAS si vydefinovaly okruhy spolupráce 

s ARR). Původně se předpokládalo, že strategie budou hotové k 31.12.2013, ale z důvodu 

nedostupnosti finální metodiky, podle které se mají strategie zpracovávat, se zpracování strategií 

prodlužuje, RK bude ke schválení předložen dodatek ke smlouvě, který prodlouží termín možnosti 

čerpání dotace do 30.6.2014. Zástupci jednotlivých MAS si mezi sebou sdělili informace o tom, jak 

jsou daleko se zpracováním Integrovaných strategií rozvoje území a dále si předali zkušenosti 

ohledně spolupráce s ARR. 

 

9/ Různé, diskuze, závěr 

    - KÚ LK, Mgr. Lenka Patočková, poskytla informace ke stolním kalendářům. Fotografie, včetně  

       popisků a seznamu akcí, poslaly všechny MAS. Kalendáře by měly být hotové do konce  

      listopadu, šance k jejich vyzvednutí na KÚ – 12.12.2013, v den našeho dalšího setkání 

   - Další schůzka stanovena na 12.12.2013 od 9h  - zasedací místnost MZe, č. 017, U Nisy  

      745/6a, Liberec 

    

  

Z projektu byly kryty náklady na pohoštění účastníků. 

Časový i obsahový harmonogram byl dodržen, viz pozvánka. 

 

 

 

 

Dne 05.11.2013 

Zapsala:  Bc. Vlasta Pavlíková 

                zástupce CSV pro Liberecký kraj 

 


